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Swiss Re hợp tác với Insurtech dacadoo toàn cầu để cung cấp nền 

tảng cho các công ty bảo hiểm thuộc mọi quy mô  
  
(Zurich, ngày 11/03/2022) - Hôm nay, Swiss Re và dacadoo công bố quan hệ đối tác toàn cầu, 
trong đó Swiss Re sẽ cung cấp nền tảng dacadoo cho các công ty bảo hiểm lớn nhỏ. 
  
dacadoo cung cấp Nền tảng Tương tác Sức khỏe Kỹ thuật số hỗ trợ sản phẩm MyWellLife của 
Swiss Re.  MyWellLife là một giải pháp tương tác kỹ thuật số mạnh mẽ, ưu tiên thiết bị di động, 
cung cấp dịch vụ huấn luyện thông minh 24/7 giúp người dùng đạt được các mục tiêu về sức 
khỏe với các chức năng hướng dẫn, hỗ trợ, tạo động lực và phần thưởng.   
 
Không chỉ thế, giải pháp kết hợp mới này còn tăng cường Bộ công cụ Kiên cường Cá nhân của 
Swiss Re (chức năng PRS - Personal Resilience Suite). PRS là một phương pháp đánh giá rủi ro 
toàn diện, theo mô-đun và sáng tạo dựa trên nền tảng hướng dẫn thẩm định nổi tiếng của 
Swiss Re - Life Guide. 
 
Peter Ohnemus, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của dacadoo, cho biết thêm, “Chúng 
tôi rất vui mừng được hợp tác với Swiss Re và cung cấp cho các công ty bảo hiểm cũng như 
thành viên của họ trên khắp thế giới các giải pháp tương tác sức khỏe kỹ thuật số thế hệ mới 
của dacadoo.  Swiss Re là công ty hàng đầu thế giới về bảo hiểm/tái bảo hiểm. Cùng nhau, 
chúng tôi có thể kết hợp kinh nghiệm và kiến thức của họ với khả năng đổi mới và công nghệ 
của mình. Chúng tôi chia sẻ tầm nhìn về một cuộc sống và sức khỏe tuyệt vời dành cho tất cả 
mọi người.” 
 
Jolee Crosby, Giám đốc Toàn cầu về thẩm định L&H tại Swiss Re, cho biết: “Các yếu tố liên 
quan đến lối sống ngày càng trở nên quan trọng vì chúng giúp đưa ra cái nhìn tổng thể hơn cho 
các mục đích đánh giá rủi ro. Với MyWellLife, chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng một lộ 
trình trong hành trình chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc. Các công ty bảo hiểm có thể nhanh 
chóng tiếp cận thị trường thông qua một nền tảng thu hút, thúc đẩy kinh nghiệm và kiến thức 
chuyên môn từ quan hệ đối tác của chúng tôi và không đòi hỏi họ phải đầu tư công nghệ. 
Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho khách hàng một nền tảng mở ra khả năng đánh giá 
rủi ro linh hoạt đối với các yếu tố rủi ro có thể sửa đổi.”  
 
#####  
  
Giới thiệu về dacadoo   
dacadoo, được Gartner vinh danh là “Nhà cung cấp Bảo hiểm Thú vị” vào năm 2021, cấp phép 
cho Nền tảng Tương tác Sức khỏe Kỹ thuật số, bao gồm Điểm số Sức khỏe và Công cụ Đánh giá 



 
Rủi ro cho các nhà khai thác bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe (B2B), cung cấp Insurtech cũng như 
các giải pháp công nghệ sức khỏe cho hơn 35 trên tổng số 100 nhà khai thác bảo hiểm Nhân thọ 
& Sức khỏe hàng đầu thế giới. Có sẵn với hơn 18 ngôn ngữ, công nghệ của dacadoo được cung 
cấp dưới dạng giải pháp nhãn trắng, có thương hiệu đầy đủ hoặc có thể tích hợp vào các sản 
phẩm của khách hàng thông qua API. Thông qua sản phẩm “Kết nối, Cho điểm, Tương tác” của 
mình, dacadoo giúp các nhà khai thác bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe tạo động lực cho khách 
hàng hướng tới lối sống lành mạnh hơn thông qua Nền tảng Tương tác Sức khỏe Kỹ thuật số 
dựa trên SaaS. dacadoo còn cung cấp Công cụ Đánh giá Rủi ro - giúp tính toán rủi ro tương đối 
về tỷ lệ tử vong và bệnh tật theo thời gian thực. dacadoo có hơn 120 nhân viên ở khắp Châu Âu, 
Bắc Mỹ và Châu Á - Thái Bình Dương cùng hơn 100 bằng sáng chế đã đệ trình về các giải pháp 
Nhân thọ & Sức khỏe Kỹ thuật số. dacadoo cam kết đầy đủ về quyền riêng tư và bảo mật để từ 
đó thiết kế và vận hành các giải pháp của mình sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn, luật pháp và 
quy định của ngành như Đạo luật của Liên bang Thụy Sĩ về Bảo vệ Dữ liệu, GDPR (Quy định bảo 
vệ dữ liệu chung) và HIPAA (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế). Hệ 
thống Quản lý Quyền riêng tư và Bảo mật Thông tin của hãng được chứng nhận theo tiêu chuẩn 
ISO 27001 và ISO 27701 nổi tiếng thế giới.  
  
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.dacadoo.com  
  
Giới thiệu về Swiss Re   
Swiss Re Group là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về tái bảo hiểm, bảo hiểm 
và các hình thức chuyển rủi ro dựa trên bảo hiểm khác, đồng thời nỗ lực giúp thế giới trở nên 
kiên cường hơn. Hãng chuyên dự đoán và quản lý rủi ro - từ thảm họa thiên nhiên đến biến đổi 
khí hậu, từ dân số lão hóa đến tội phạm mạng. Mục tiêu của Swiss Re Group là giúp xã hội phát 
triển và tiến bộ, tạo ra các cơ hội và giải pháp mới cho khách hàng. Có trụ sở chính đặt tại 
Zurich, Thụy Sĩ - nơi hãng được thành lập vào năm 1863, Swiss Re Group hoạt động thông qua 
mạng lưới gồm khoảng 80 văn phòng trên khắp thế giới. 
 
Liên hệ truyền thông: 
  
dacadoo:  
Rogier Keemink  
ĐT: +41 44 251 23 23  
Rogier.keemink@dacadoo.com  
  
 


